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  Profitul aferent exercitiului 2010 a fost repartizat dupa cum urmeaza: 
 
      Destinatia Suma 
Profit de repartizat: 12.539.100 
- rezerva legala 923.614 
- surse proprii de finantare si alte repartizari din profit. 
prevazute de lege  

2.580.448 

- dividende din care: 
- dividende cuvenite Actionarului majoritar 

        - dividende cuvenite altor persoane juridice si 
persoane fizice 

9.035.038 
4.790.131 
4.244.907 

Rezultat reportat reprezentand dividende  
 
Repartizarea profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit s-a 

efectuat conform prevederilor OG 64/2001 aprobata cu modificari prin Legea 

769/2001 si OG 61/2004 si OG 55/2010. 

Suma de 2.580.448 lei, reprezentind surse proprii de finantare prevazute de 

lege, se compune din: 

• Surse proprii de finantare in suma de  1.003.893 lei; 

• Facilitati din valorificarea bunurilor rezultate din dezmembrarea 

activelor fixe in suma de  531.339 lei; 

• Facilitati din valorificare deseuri  716.890 lei; 

• Sume provenind din corectarea rezultatului reportat in suma de 

21.506 lei; 

• Facilitati fiscale pentru activitati de cercetare dezvoltare 

conform art. 19 din Codul Fiscal 306.820 lei. 

• Dividende totale sunt in suma de 9.035.038 lei, din care: 

                        Ministerul Sănătăţii (53,0173%)                             4.790.131 lei 

           Alte persoane juridice si persoane fizice (46,9827%)   4.244.907 lei 

    

Consecventi politicilor noastre cu privire la cresterea cifrei de afaceri, 
reducerea costurilor si punerea in piata de noi produse la preturi mai accesibile 



care sa conduca la inregistrarea de economii atat la populatie cat si la bugetul 
statului, acordam in continuare o atentie deosebita Programului investitional 
pentru aceasta perioada si in mod deosebit celui din anul 2011. 

Acest Program prevede realizarea de noi site-uri de fabricatie cat si 
realizarea unui centru de cercetare aplicativa pentru produse noi din domeniul 
oncologie, diabet, cardiovascular, sistem nervos central. 

Un obiectiv important cu privire la investitii il reprezinta “Achizitia de 
instalatii si echipamente tehnologice pentru creare capacitate de productie 
antibiotice nonpenicilinice, pulberi sterile, injectabile, divizate in flacoane” 
obiectiv in valoare de 53 milioane lei cu derulare pe doi ani. Din aceasta 
valoare pentru 18 milioane lei avem aprobata finantarea din fonduri structurale 
europene urmand ca diferenta de aproximativ 35 milioane lei sa fie asigurata 
de catre societate. 

Totodata noul obiectiv va asigura firmei Antibiotice SA Iasi cresterea 
cotei de piata pentru aceste produse de la 35% la 75% incepand cu anul 2013 
cand se vor putea valorifica pe plan national peste 7 milioane flacoane la un 
pret mai mic decat pretul mediul realizat in prezent pentru aceasta clasa care 
va conduce la o economie anuala la Ministerul Sanatatii de peste 17 milioane 
lei. 

O contributie importanta la inregistrarea unor economii insemnate la 
bugetul national o aduc si produsele din celelalte clase terapeutice: 
cardiovascular, T.B.C, sistemul nervos central, oncologie. 

Intrarea pe piata din Romania, a firmei Antibiotice SA cu produse din 
clasa oncologie incepand cu luna mai 2011, va aduce in perioada ramasa pana 
la sfarsitul anului o economie de peste 6 milioane lei la buget ca urmare a 
practicarii unor preturi mai mici comparativ cu preturile actuale ale pietei. 

Atat in acest an cat si pentru anii urmatori ne-am planificat abordarea 
si a altor clase de medicamente care prin punerea in piata vor aduce economii 
la bugetul Ministerului Sanatatii cat si plata unor taxe si impozite suplimentare 
la bugetul statului si nu in ultimul rand consolidarea locurilor de munca pentru 
cei 1.450 de salariari ai firmei. 

Pentru punerea in aplicare a proiectelor noastre am prevazut in 
Bugetul de Venituri si Cheltuieli a anului 2011 o valoare a investitiilor de 31,6 
milioane lei. 

In vederea finalizarii intregului volum de investitii planificat pentru 
acest an va rugam a aproba reinvestirea dividendelor cuvenite pentru anul 
2010. 

Reinvestirea dividendelor ar reprezenta o certitudine in realizarea 
Programului investitional si ne-ar permite  sa luam hotararea de semnare in 
prima parte a anului a contractului de finantare din fonduri europene 
nerambursabile. Prin acest contract urmeaza ca societatea sa primeasca suma 
de 18 milioane lei din cele 53 milioane lei necesare pentru finalizarea 
investitiei pentru Achizitia de instalatii si echipamente tehnologice pentru 
creare capacitate de productie antibiotice nonpenicilinice, pulberi sterile, 
injectabile, divizate in flacoane”. Totodata s-ar evita efectuarea unor 
cheltuieli suplimentare cu angajarea unui credit bancar in vederea achitarii 



dividendelor, pe fondul existentei unui flux redus de lichiditati datorita 
termenelor mari de decontare a medicamentelor din piata. 
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